
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

Abstrakt 

 Tato bakalářská práce je zaměřena na „Hodnocení vybraných parametrů plynulého 

odlévání kruhových předlitků“. 

 Teoretická část se zabývá problematikou plynulého odlévání kruhových předlitků. 

Tématika je rozdělena na tři kapitoly, které jsou zaměřeny na charakteristiku plynulého 

odlévání, analýzu a shrnutí literárních poznatků při odlévání kruhových předlitků. 

 Praktická část je zaměřena na analýzu výrobních a kvalitativních dat při výrobě 

kruhových sochorů průměru 130 mm. V této části je popsána technologie výroby sochorů, 

tvorba datového souboru. Dále je provedeno hodnocení dat poskytnutých společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s. V závěru jsou uvedeny poznatky zjištěné při analýze dat. 

Klíčová slova 

Ocel; plynulé odlévání; kruhové sochory; vady předlitků; licí rychlost 

 

Abstract 

 This bachelor’s thesis deals with the topic „Evaluation of Selected Parameters of 

Continuous Casting of Round Billets“. 

 The theoretical part is focused on issue of continuous casting of round billets. Theme 

is divided into three chapters, which are aimed to characteristic of continuous casting, analysis 

and conclusions of literary knowledge during the continuous casting of round billets. 

 The practical part devoted to analysis of production and quality parameters during 

production of round billets with diameter 130 mm. In this part a technology of billets casting 

and creating of data file is described. Next the data provided by ArcelorMittal Ostrava a.s are 

described.  
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ÚVOD 

 Tekutá ocel, vyráběna v ocelářských agregátech, musí před samotným odléváním 

projít celou řadou dalších technologických operací, zajištujících její čistotu a požadované 

chemické složení. V současné době je odlévání oceli realizováno dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je lití do kokil. Touto cestou jsou odlévány těžké ingoty až do několika set tun. 

Druhým způsobem je plynulé odlévání, kdy je ocel zpracována na zařízení plynulého 

odlévání. Touto stále se rozvíjející technologií je v ČR odlito asi 87% vyrobené oceli. 

Plynulým odléváním jsou vyráběny předlitky menších rozměrů. V dnešní době již plynulé 

odlévání z převážné části nahradilo odlévání ingotovou cestou.  

 Velký důraz je kladen na kvalitu plynule litých předlitků. S cílem zlepšit kvalitu 

předlitků jsou prováděny studie, zabývající se modelováním procesu plynulého odlévání a 

provozními zkouškami. Tyto studie jsou zaměřeny na analýzu jevů, podílejících se na vzniku 

vad v plynule litých předlitcích. 

 Hlavním cílem této práce je prokázat možnou souvislost mezi kvalitou kruhových 

předlitků a výrobními parametry s ohledem na změny v technologii výroby. Na základě 

intenzivní spolupráce se společností ArcelorMittal Ostrava a. s. byla provedena analýza 

korektních dat, týkajících se sochorů kulatiny 130 mm.  

 Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. má výroba kruhových předlitků dlouholetou 

tradici. Na ZPO č. 3 probíhá výroba sochorů kulatiny 130 mm. V roce 2013 došlo k zavedení 

krystalizátorových vložek Convex, změně licího prášku a zvýšení přítlaků.  
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1 CHARAKTERISTIKA PROCESU PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI 

1.1 Zařízení plynulého odlévání 

 Plynulé odlévání lze charakterizovat jako proces, při kterém dochází ke kontinuálnímu 

zpracování oceli na předlitek. Předlitek může mít různé tvary, podle požadavků na tváření. 

 Před začátkem odlévání je dopravena ocel s finálním složením v licí pánvi k zařízení 

plynulého odlévání. Pánev je umístěna do otočného licího stojanu, který zajišťuje nepřetržité 

plnění mezipánve. Mezipánev je dalším článkem zařízení plynulého odlévání. Její funkcí je 

rovnoměrné rozdělení oceli do jednotlivých licích proudů. Ocel z mezipánve proudí do 

krystalizátoru, který představuje nejen formu, ale i primární zónu chlazení. Chladícím 

médiem je voda. Podle tvaru předlitku je krystalizátor tvořen měděnými deskami nebo 

trubkami. Po výstupu z krystalizátoru je odlitek tvořen licí kůrou a tekutým jádrem. Dále 

putuje do sekundární zóny chlazení, kde je ostřikován vodou tak intenzivně, až utuhne 

v celém průřezu. Předlitek je dělen na požadovanou délku a uložen v terciální zóně chlazení 

(vychlazovací lože), kde je chlazen okolním vzduchem. [1] 

 Rozeznáváme tři hlavní typy zařízení plynulého odlévání (dále jen ZPO). Prvním 

typem je horizontální (Obr. 1). Jak napovídá název, jednotlivé komponenty jsou uspořádány 

horizontálně. Tento způsob plynulého odlévání oceli se příliš neosvědčil a spíše ustupuje. 

 

Obr. 1: Schéma horizontálního ZPO [1] 

 Druhým typem je ZPO s vertikálním uspořádáním (Obr. 2 v levo). K tuhnutí předlitku 

dochází na vertikální ose v primární a sekundární zóně chlazení. K dělení materiálu slouží 

dělící zařízení, které může být umístěno jednak vertikálně za sekundární zónou chlazení, nebo 

horizontálně. Druhý případ vyžaduje určitou modifikaci. Zařízení je doplněno o ohýbací 

válec, který ohne již ztuhlý předlitek do horizontální polohy a usnadňuje tak jeho dělení. 

Současně je snížena celková výška ZPO. 
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Obr. 2: Schéma vertikálního ZPO a radiálního ZPO [1] 

 Posledním typem je radiální ZPO (Obr. 2 v pravo). Předlitek prochází tzv. licím 

obloukem, podél kterého jsou umístěny hlavní části. Podle požadavků oceláren mohou 

primární zónu chlazení tvořit dva typy krystalizátorů. Rovný krystalizátor, kde probíhá 

tuhnutí vertikálně; následně je předlitek ohýbán a rovnán. Předlitek podléhá tvarové 

deformaci po celé délce sestupné části a rovnání předlitku. Deformace je částečně 

eliminována při použití zakřiveného krystalizátoru. Celá sestupná část ZPO má stejný rádius, 

k deformaci bude tedy docházet až v horizontální části. 

1.1.1 Licí stojan 

 Licí stojan (Obr. 3) slouží k výměně licích pánví (Obr. 4), dovezených ze zařízení 

sekundární metalurgie na ZPO. Společně s licími pánvemi zajišťují neustálý přísun oceli do 

mezipánve. 

  

Obr. 3: Licí stojan [2] Obr. 4: Licí pánev [3] 
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1.1.2 Mezipánev 

 Mezipánev představuje důležitý mezičlánek mezi licí pánví a krystalizátorem. Je 

tvořena ocelovým pláštěm, vyzděným trvalou a pracovní vyzdívkou ze žáruvzdorného 

materiálu. Na vyzdívku mezipánve jsou kladeny vysoké nároky, musí odolávat vysokým 

teplotám, chemickému působení oceli a v neposlední řadě může do určité míry ovlivnit čistotu 

odlévané oceli. Je složena z několika vrstev. Na ocelovém plášti je vrstva izolační složená 

z izolačních desek. Tato vrstva je pokryta litým žárobetonem, nebo žáruvzdornými 

tvarovkami. Na tuto nepracovní část je nanášena ochranná vrstva v podobě nástřiku (tzv. 

torkretu), obnovovaného po každé sekvenci. Uvnitř mezipánve jsou zabudovány prvky 

ovlivňující prodění jako jsou přepážky, dopadová místa atd. (Obr. 5) Mezipánve se vybavují 

víky pro redukci tepelných ztrát. Výtok oceli z mezipánve se řídí pomocí šoupátkových 

uzávěrů a zátkových tyčí. Před započetím lití se mezipánev předehřívá na 

teplotu 1100 až 1200 °C. [4] 

 Jednou z hlavních úloh mezipánve je rozdělení oceli na jednotlivé licí proudy. Tvar 

mezipánve je přizpůsoben počtu proudů. Slouží jako zásobník oceli, tím získává čas pro 

výměnu licí pánve v průběhu lití, aniž by došlo k přerušení licího proudu. Její další funkce 

jsou regulace toku oceli do krystalizátoru, snížení ferostatického tlaku kovu, homogenizace 

teploty, odstranění turbulence licího proudu, a další [1]. 

  Mezipánev je také posledním místem kde lze ovlivnit chemické složení oceli. Ocel 

může být znečištěna vměstky, erozí žáruvzdorné vyzdívky, strháváním strusky. Před těmito 

 

Obr. 5: Schéma možných součástí mezipánve [1] 
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vlivy je ocel možné chránit zabudováním různých přepážek, porézních tvárnic, filtrů atd. 

Další funkcí mezipánve je homogenizace oceli. Důležité je vytvoření takového druhu 

proudění, které umožní dosažení stejných vlastností na jednotlivých licích proudech. 

V objemu oceli v mezipánvi se mohou nacházet oblasti s minimálním prouděním, tzv. mrtvé 

objemy. V těchto oblastech hrozí největší riziko lokálního tuhnutí oceli a je nutné je 

minimalizovat. V mezipánvi musí být neustále udržována minimální hladina oceli, aby 

nedocházelo k tvorbě vírů a strhávání nečistot do oceli. Tomu se dá zabránit instalací 

přepážek, ovšem musí se počítat s rostoucím rizikem tvorby mrtvých objemů. 

 Hlavním úkolem přepážek je upravit proudění tak, aby byly eliminovány mrtvé 

objemy. Zlepšují se tím podmínky pro odstraňování vměstků a větší homogenitu oceli. Jsou 

vyrobeny ze žáruvzdorných materiálů. Obsahují určitý počet otvorů, přes které proudí ocel 

v mezipánvi. Jako přepážka může také sloužit inertní plyn (Ar), který je přiváděn do lázně 

dnem mezipánve pomocí tzv. argonovacích tvárnic. Plyn vystupující z tvárnice působí jako 

přepážka tvořená stěnou bublin. Charakter proudění zásadně mění každá přepážka. V prostoru 

za ní již lázeň proudí usměrněným prouděním. Slouží také pro filtraci oceli. Pro každý tvar 

mezipánve je navrhována vlastní 

optimální konfigurace přepážek. V dnešní 

době se mohou nahrazovat tvarovými 

dopadovými místy (Obr. 6). Ty se 

umisťují na dno mezipánve pod stínící 

trubici. Jejich specifický tvar umožňuje 

směrovat proud oceli k rozhraní struska-

kov a umožnit tak zachycení vměstků. 

Upravují turbulentní proudění na ustálené, 

zabraňují rozstřiku oceli v průběhu plnění 

mezipánve. Pomocí dopadových míst lze 

tedy optimalizovat proudění v mezipánvi. 

Kvalita oceli se dá také zvýšit použitím 

keramických filtrů, které zachytávají 

nekovové vměstky a další nečistoty obsažené v lázni. Musí být vyrobeny z dostatečně 

odolných materiálů a nesmí klást odpor proudění oceli. Těmito filtry je většinou oddělena 

dopadová oblast mezipánve od oblasti výlevek. 

 

Obr. 6 Tvarová dopadová místa [1] 
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 Ocel je chráněna struskami, které zabraňují možné reoxidaci oceli. Rafinační strusky 

zvyšují čistotu oceli pohlcováním nekovových vměstků a krycí strusky slouží jako tepelná 

izolace lázně.  

 Čistotu oceli lze částečně ovlivnit i v krystalizátoru, pomocí ponorných výlevek a 

stínících trubic. Souhrnně se tento proces nazývá mezipánvová metalurgie. Proud oceli, 

tekoucí z mezipánve, je přiváděn do krystalizátoru ponornou výlevkou. Ponorná výlevka 

zastává funkci ochrany oceli před okolní atmosférou (naplyněním), zamezuje rozstřiku oceli, 

zabezpečuje laminární proudění oceli do krystalizátoru, atd. Její tvar může ovlivnit kvalitu 

předlitků. Jako prevence proti oxidaci a naplynění oceli se do ponorné výlevky dmýchá 

inertní plyn.  Spolu se zátkovou tyčí, výtokovým blokem a výlevkou mezipánve tvoří ponorná 

výlevka tzv. výtokový uzel mezipánve (Obr. 7).  

1.1.3 Krystalizátor - primární zóna chlazení 

 Následujícím článkem ZPO je krystalizátor. Tvoří primární zónu chlazení, podporuje 

vznik vnější kůry předlitku (Obr. 8). Ve středu předlitku se ve fázi tvorby licí kůry stále ještě 

nachází tekuté jádro. Kůra musí být dostatečně silná, aby odolala působení tlaku a 

deformacím a nedošlo k průvalu. Krystalizátor odvádí významnou část tepla z předlitku 

(až 70%). Rovnoměrným odvodem tepla se dá omezit vznik tepelných pnutí jak v předlitku, 

tak i v krystalizátoru. 

 Oceli krystalizují v určitém rozmezí teplot, ve kterém vzniká tzv. dvoufázové pásmo. 

Příčinou krystalizace je snaha dosáhnout stabilního stavu. Podmínkou započetí krystalizace je 

určité podchlazení pod teplotu krystalizace. Vznikne rozdíl volné entalpie, který je následně 

využit k tvorbě zárodků krystalů. Krystalizace započne, jakmile teplota oceli u stěn 

 

Obr. 7: Výtokový uzel [1] 
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krystalizátoru klesne na teplotu likvidu. Ocel tuhne v intervalu teplot, vznikne dvoufázové 

pásmo, ve kterém je přítomna jak tuhá, tak tekutá fáze. Zbylá tekutá fáze ztuhne, jakmile 

teplota oceli klesne na teplotu solidu [4]. 

 

Obr. 8: Schéma funkce krystalizátoru [5] 

 Krystalizátor je vyroben z mědi, která vykazuje vysokou tepelnou vodivost. Pro 

zvýšení životnosti se používají slitiny mědi na bázi Cu-Ag, Cu-Cr, Cu-Zr, atd.  

 Dělí se dle konstrukce na tři základní typy. Blokové krystalizátory jsou vyráběny 

z výkovků, do kterých jsou vyvrtány otvory pro chladicí kapalinu. Při výrobě těchto 

krystalizátorů se spotřebuje velké množství mědi, proto se jejich použití omezuje. Trubkový 

krystalizátor tvoří bezešvá trubka vložena do ocelové skříně. Jsou používány pro předlitky 

malých průměrů (cca do 200 mm). Mají dobrou tepelnou účinnost, snadno se reguluje teplota 

průtokem chladicí kapaliny. Trubkové krystalizátory se dále dělí podle tvaru předlitku 

(Obr. 9). Deskový krystalizátor tvoří desky spojené do potřebného tvaru průřezu.  

 Speciální skupinou trubkových krystalizátorů jsou tzv. konvexní krystalizátory. Jejich 

charakteristikou je vyborcení stěn směrem do stěny krystalizátoru. Vyborcení se po délce 

krystalizátoru zmenšuje, na výstupu se již nenachází. Zajišťuje rovnoměrné tuhnutí licí kůry. 
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Použití je omezeno na menší předlitky. Umožňuje zvýšit výkonnost ZPO zvýšením licí 

rychlosti. Dalším důležitým parametrem konvexních krystalizátorů je konicita. Jedná se o 

zúžení průřezu krystalizátoru po celé jeho délce. Je důležité, aby ztuhlá vrstva neztrácela 

kontakt se stěnou krystalizátoru. Ke ztrátě kontaktu může dojít vlivem smršťování oceli 

v průběhu tuhnutí. To může vést k poškození utuhlé vrstvy, špatnému odvodu tepla, či 

nestabilitě lití.  

 

Obr. 9: Příklady jednotlivých tvarů předlitků [1] 

 V dnešní době se používá pohyblivé uložení krystalizátoru. Minimalizuje se tak riziko 

protržení licí kůry. V principu dochází k pohybu krystalizátoru vůči předlitku, tím se odtrhne 

licí kůra od stěn. Tento pohyb je označován jako oscilace. Riziko průvalu je sice 

minimalizováno, ale v důsledku tření k němu stále může dojít. Tření mezi stěnou 

krystalizátoru a předlitkem je sníženo mazáním olejem, nebo licím práškem. Licí prášek je 

granulovaný nebo prachový suchý materiál. Neplní pouze funkci mazadla, slouží také jako 

tepelná izolace, ochrana kovu před reoxidací, apod. Licí prášek může být ovšem zanášen do 

krystalizátoru a ovlivňovat čistotu oceli. U otevřeného lití se používají mazací oleje. Slouží 

jako ochrana před atmosférou, smáčením stěn a snižuje tření mezi stěnou krystalizátoru a 

předlitkem. [6] 

 Vlivem smršťování dochází ke vzniku vzduchové mezery. Na přenos tepla v 

krystalizátoru má vzduchová mezera nepříznivý vliv. Tvorba mezery znemožňuje účinný 

přenos tepla mezi krystalizátorem a předlitkem, což vede k prodloužení doby tuhnutí. Tvorbě 

vzduchových mezer se dá zabránit úpravou konicity krystalizátoru. [7] 

 Se stále rostoucími nároky na kvalitu se výrobci uchylují k použití doplňkových 

zařízení při ZPO. Jednou z možností jak zvýšit vnitřní kvalitu plynule litých předlitků je 
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použití elektromagnetického míchání. V principu jde o zajištění elektromagnetického pole 

v celém objemu kovu v krystalizátoru. Tekutý kov je ovšem nemagnetický. Magnetické pole 

proniká dovnitř kovu a indikuje zde sílu, díky které se tekutý kov může pohybovat. Intenzita 

pohybu závisí na intenzitě elektromagnetického pole. Jeho vlivem dochází k míchání kovu, 

čímž se zabezpečuje chemická a teplotní homogenita, usnadňuje se vyplouvání vměstků, 

zamezuje se vniknutí licích prášků do kovu. Účinnost této technologie se dá ovlivnit zvolením 

vhodného směru míchání, použitím odpovídajícího magnetického pole (Obr. 10). 

Elektromagnetické míchání zároveň slouží jako prevence vzniku vnitřních vad předlitku.  

 

Obr. 10: Magnetická pole [4] 

 Elektromagnetické systémy se aplikují kolem krystalizátoru a v sekundární zóně 

chlazení. Pro míchání v krystalizátoru se používají míchače rotačního typu, usnadňují 

vyplouvání částic stržených do kovu z licích prášků. V oblasti pod krystalizátorem se 

používají míchače lineárního typu, zlepšují strukturu a zamezují tvorbě trhlin a středových 

segregací. Na konci sekundárního chlazení jsou aplikovány opět míchače rotačního typu, 

které zamezují tvorbě tzv. V segregací. 

 Metoda elektromagnetického míchání ovlivňuje strukturu již částečně utuhlého 

předlitku. Existuje také zařízení, kterým lze ovlivnit výtok oceli z ponorné výlevky do 

krystalizátoru, tzv. elektromagnetická brzda. Vzniklé magnetické pole brzdí ocel vytékající 

z ponorné výlevky a snižuje se průnik proudu do krystalizátoru. Tím se zamezí unášení 

vměstků hluboko do předlitku. Proud oceli taktéž nemůže způsobovat erozi licí kůry a její 

poškození [4]. 
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1.1.4 Sekundární zóna chlazení 

 Z krystalizátoru je předlitek tažen do sekundární zóny chlazení (Obr. 11). V této zóně 

je předlitek ostřikován vodou, která představuje hlavní chladící médium. Velmi důležitý je 

správný způsob chlazení, jenž ovlivňuje kvalitu předlitku. Dochází ke vzniku středové 

segregace a vnitřních a povrchových vad. Předlitek musí odolávat působení ohýbací, tažné a 

gravitační síly v kombinaci s ferostatickým tlakem. To vede k vyvolání mechanických napětí 

a deformací. V době kdy již předlitek ztratil kontakt s krystalizátorem, vytváří se v licí kůře 

napětí, které je větší než její pevnost. Licí kůra brání smršťování jádra předlitku. Dochází ke 

vzniku tepelného pnutí, které způsobuje vznik vnitřních trhlin. Optimálně musí docházet 

k rovnoměrnému a intenzivnímu chlazení a krátké době kontaktu neodpařené chladicí 

kapaliny s předlitkem [1].  

 

Obr. 11: Schéma jednosložkového chlazení [1] 

 Používají se dva typy chlazení. Jednosložkové systémy používají jako chladicí 

kapalinu vodu. Ta je rozstřikována na předlitek pomocí trysek tlakově nebo mechanicky. 

Tvarem trysky lze ovlivnit velikost a tvar ostřikované oblasti (např. kruhový plochý, 

mezikruží, atd.). Tímto způsobem se upravuje chlazení každého tvaru předlitku. V sekundární 

zóně jsou řazeny také tažné válce. Ty zabraňují rovnoměrnému ochlazovaní, způsobují zpětný 

ohřev předlitku.  

 Druhý typem chlazení jsou dvousložkové chladicí systémy. Chladící médium tvoří 

směs vody a vzduchu, vytvářená uvnitř trysky. Chladící směs je vedená kolmo na chlazený 

povrch. Při styku s horkým předlitkem dochází k odpaření kapaliny. Mezi výhody 

dvousložkových systémů patří rovnoměrné chlazení. Dochází i ke chlazení povrchu mezi 
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tažnými válci. Rozstřikováním směsi ve formě kapiček rovněž dojde ke zvětšení měrného 

povrchu a intenzivnějšímu odvodu tepla. Dvousložkové chlazení má tedy vysokou účinnost a 

přispívá k vyšší kvalitě povrchu předlitků. [8] 

1.1.5 Terciální zóna chlazení 

 Závěr technologického celku představuje terciální zóna chlazení. Do této zóny 

vstupuje předlitek s tekutým nebo částečně utuhlým jádrem, který se dále pohybuje po vodící 

dráze. Vodící dráha je systém vodících a tažných stolic. Vodící stolice je tvořena 

nepoháněnými válečky a slouží pouze k vedení. U tažných stolic jsou válečky poháněny a 

slouží jak k vedení, tak k tažení předlitku. Musí vyvolat takové síly, které budou schopny 

překonat tření mezi předlitkem a dalšími částmi dráhy. Tažná síla ovšem může dosáhnout 

pouze přípustné hodnoty, aby nedošlo k přetržení předlitku. Přítlačná síla válců může 

způsobovat tvarové deformace. 

 V této zóně je ukončen rozstřik chladicí kapaliny, chlazení je realizováno okolní 

atmosférou. Teplo je odváděno převážně sáláním, v menší míře přirozenou konvekcí. Část 

tepla je taktéž předávána systému válců a chladícímu loži. 

1.1.5.1 Dělící zařízení 

 U víceproudých ZPO se předlitky dělí automatickými stroji pro řezání 

plamenem (Obr. 12). Používají se pomalu hořící plyny jako zemní plyn a propan. Z dělení 

předlitků plamenem plynou určité výhody. Pálení horkého materiálu 

probíhá 3,5 až 4x rychleji než pálení studeného materiálu. Předlitek opouští licí zařízení 

poměrně malou rychlostí, stroj tedy stačí dělit i větší průřezy. Pohyb zařízení je 

synchronizován s pohybem předlitku. Po dokončení řezu se hořák vrací do výchozí polohy. 

Jedinou nevýhodu představuje ztráta materiálu při každém řezu. 

 Další možnost dělení představují dělící 

nůžky. Používají se především k dělení vysoko 

legovaných a ušlechtilých ocelí. Omezují se 

materiálové ztráty a zkracují se časy dělení. 

Ostří nůžek kopíruje dráhu předlitku. Stříhání se 

tedy řeší použitím pevných nůžek s pohyblivým 

střihacím systémem, nebo pojízdných nůžek, 

které se pohybují s předlitkem. Tlakem nůžek 

 

Obr. 12 Dělící zařízení sochorového ZPO [1] 
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může dojít k tvarové deformaci předlitku. Při konstrukci nůžek je nutné brát v úvahu teplotní 

působení předlitku. Nůžky musí být dimenzovány na správnou teplotu a po celou dobu 

intenzivně chlazeny.  

1.2 Vady plynule litých předlitků  

 Vady plynule litých předlitků jsou vyhodnocovány na dle různých metod a postupů 

výrobců předlitků, ale také dle normy ASTM E381 [9]. Hodnocení vzorků pomocí 

makroleptů je jednoduchý způsob jak získat informace o homogenitě vzorku. Metoda je 

založena na leptání vzorku kyselinou, nebo jiným činidlem pro zvýraznění makrostruktury 

správně připraveného vzorku. Naleptaný vzorek je hodnocen vizuálně, případně s malým 

přiblížením. Vzorky jsou hodnoceny na základě fotografií (Obr. 13), ukazujících vady 

různých typů.  

 

Obr. 13 Ukázka snímků, zachycujících vady předlitků [9] 

 Z odebraného vzorku je odstraněna svrchní vrstva, jejíž struktura je při odběru vzorku 

narušena. Frézováním nebo soustružením se vytvoří hladký povrch. Po preparaci je vzorek 

zbaven nečistot, které by mohly ovlivnit výslednou strukturu. Leptání se provádí v nádobách 

odolných vůči činidlu. Roztok vody a činidla musí být zahřán na pracovní teplotu, která se liší 

podle typu činidla. Vzorek by měl být ponořen alespoň 25 mm pod hladinou roztoku. Po 

dokončení leptání se vzorek oplachuje v horké vodě a suší. Takto připravený vzorek se 

hodnotí podle série fotografií, které zobrazují povrchové a podpovrchové vady a strukturu 

předlitků.  

1.2.1 Vnitřní vady  

 Mezi vnitřní vady se řadí defekty struktury, vyskytující se pod povrchem předlitku, 

jako jsou vnitřní trhliny, bubliny, středové necelistvosti, atp. [4] Vznik vnitřních trhlin je 
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způsoben, tepelným a mechanickým pnutím. Ke tvorbě trhlin také dochází při překročení 

kompresních nebo tažných sil na rozhraní mezi tuhou a tekutou fází. Trhliny se tvoří převážně 

v pásmu teplot, ve kterém dochází k lámavosti za tepla. Citlivost oceli na tvorbu trhlin se 

zvyšuje s obsahy některých legujících prvků, zejména chromu, a také s obsahy dalších příměsí 

jako jsou fosfor a síra. Tvorba trhlin je také podporována pnutím, vyvolaným při fázových 

přeměnách v oceli, zejména v pásmu vysokých teplot. Pnutí, které vzniká na rozhraní tekuté a 

tuhé fáze je závislé na licí rychlosti, rozměrech předlitku a poloměru ohýbání. Vytvořením 

odpovídajících podmínek je možné tvorbě trhlin zabránit. Příčinou tvorby vnitřních trhlin 

může být také příliš velký přítlak válečků tažné stolice. Nejčastěji je výskyt trhlin ovlivněn 

nerovnoměrným chlazením. V zóně sekundárního chlazení se trhliny tvoří, je-li překročena 

stanovená intenzita chlazení. Většina trhlin je svařena při následném válcování předlitků. 

 Příčiny vzniku vnitřních vad [4] se mohou projevit již při výrobě oceli, a to 

nežádoucím naplyněním, nedostatečnou dezoxidací, nebo vysokým obsahem síry v oceli. Při 

odlévání oceli jsou vady nejčastěji způsobeny reoxidací oceli, nesprávnými podmínkami lití, 

nesprávným chlazením předlitků. Velký význam mají fázové přeměny oceli. Tyto přeměny 

jsou doprovázeny smršťováním materiálu.  

 Podpovrchové trhliny vznikají těsně pod povrchem předlitku. Nachází se ve 

vzdálenostech 6 až 20 mm od povrchu předlitku, jejich délka bývá 10 až 30 mm. Tyto trhliny 

se vyskytují především u ocelí s vysokým obsahem uhlíku. Může se stát, že se při válcování 

otevřou. Podpovrchové trhliny mohou být vyvolány vyboulením na výstupu z krystalizátoru, 

pokud není licí kůra dostatečně pevná, nebo špatným seřízením tažných válečků. Ke zvýšení 

pevnosti licí kůry je nutné zajistit její dostatečnou tloušťku. 

 Hvězdicovité trhliny (Obr. 14) jsou zvláštním případem trhlin radiálních. Jejich 

příčinou je příliš intenzivní ochlazování v sekundární zóně, tedy příliš rychlá krystalizace. 

 Tažné válečky způsobují trhliny příčné, kolmé k osám válců. Tvorba středové 

necelistvosti závisí na rozměrech předlitku, složení oceli, nebo licích podmínkách, zvláště pak 

na licí teplotě a rychlosti. Je-li odlévací rychlost příliš vysoká, prodlužuje se vnitřní tekuté 

jádro předlitku a mohou vznikat překážky, bránící tekuté oceli ve vyplnění dutin. Pórovitost 

může podporovat také vyšší obsah vodíku, jehož vylučování během tuhnutí způsobuje tvorbu 

podpovrchových bublin a trhlin. Dojde také k zeslabení licí kůry. Licí kůra se může se 

zeslabit natolik, že dojde k jejímu protržení a vzniku průvalu. [4] 
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Obr. 14 Vzorek obsahující hvězdicovité Trhliny [10] 

1.2.2 Povrchové vady  

 Povrchové vady [4] vznikají při výstupu předlitku z krystalizátoru, pokud licí kůra 

ještě není dostatečně pevná. 

 Podélné trhliny se vyskytují především u předlitků z ocelí s vysokým obsahem síry, při 

vysoké licí rychlosti, nebo následkem opotřebení stěn krystalizátoru. Byla zjištěna přímá 

souvislost s konstrukcí krystalizátoru. Změnou konstrukce lze omezit vznik podélných trhlin i 

při vysokých rychlostech. Při intenzivním chlazení mají oceli větší sklony ke vzniku trhlin. 

Krystalizátor se musí chladit co nejintenzivněji, ale chlazení musí být voleno podle druhu 

oceli a profilu. Vznik podélných trhlin je způsoben také přechlazením předlitku v horní části 

sekundáru. Vzniku podélných trhlin napomáhá i zvýšená teplota a rychlost lití. Značný vliv 

má složení, čistota oceli a dostatečná dezoxidace [4]. 

 Příčné trhliny, jsou trhliny způsobeny tahem při rovnání předlitku. Na tvorbu příčných 

trhlin má vliv kromě procesu lití také chemické složení, zejména obsah uhlíku a síry. 

Nadměrný obsah síry způsobuje tvorbu trhlin při ohýbání předlitku. Správným seřízením 
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tažných a rovnacích válců se dá vznik příčných trhlin omezit. Vznik těchto trhlin ovlivňují 

také vady vzniklé v krystalizátoru např. struskové vměstky, oscilační vrásky, apod. Příčné 

trhliny vznikají většinou v oscilačních vráskách 

 Oscilační vrásky jsou stopy vznikající během oscilačního cyklu. Vrásky vznikají při 

vertikálním pohybu krystalizátoru, narušením svrchní vrstvy licí kůry [4]. Jsou vyvolány 

nadměrným smáčením stěn krystalizátoru. Míra vzniku oscilačních vrásek závisí také na licím 

prášku a příliš nízké, nebo naopak příliš vysoké licí teplotě. Vrásky vyvolávají vznik vážných 

vad při tváření oceli. Těmto vadám je možné se vyhnout volbou správné teploty krystalizátoru 

a optimálního množství mazadla. 

 Porušením licí kůry může dojít ke vzniku výronku, kdy tekutá ocel pronikne trhlinou 

na povrch předlitku. Pokud není průniku oceli včas zabráněno chlazením, může dojít 

k úplnému protržení licí kůry a vzniku průvalu. 

 Mezi povrchové vady můžeme také řadit podpovrchové bubliny, které prochází až 

k povrchu předlitku. S velikostí předlitku roste také ferostatický tlak kovu, působící na licí 

kůru. Působením ferostatického tlaku, může dojít k vyboulení licí kůry mezi tažnými válci 

[4]. 

1.3 Specifika plynulého odlévání kruhových předlitků 

Zvládnutí plynulého odlévání kruhových předlitků je v mnoha ohledech složitější než 

odlévání běžných formátů. Složitost souvisí s jejich kruhovým tvarem. Sochory menších 

průměrů jsou navíc náchylnější ke vzniku vborcení a trhlin. Rovněž je u nich problém 

s geometrií a hrozí větší riziko vzniku průvalů. V současné době probíhají různé výzkumy, 

týkající se fyzikálního a matematického modelování procesu plynulého odlévání kruhových 

předlitků. Účelem výzkumů je optimalizace procesu plynulého odlévání, minimalizace 

problémů vznikajících při plynulém odlévání kruhových předlitků a zlepšení jejich kvality. 

V práci [11] se autoři zabývali diagnostikou chování krystalizátoru a předlitku s 

ohledem na přenos tepla. Byly provedeny provozní zkoušky, během kterých byl pomocí 

termočlánků zabudovaných v krystalizátoru, sledován tepelný tok mezi kruhovým předlitkem 

a krystalizátorem. Práce [12] si kladla za cíl tvorbu matematického modelu k predikci vzniku 

vad v kruhových předlitcích. V rámci této práce byl také zkoumán vliv některých jevů a 

parametrů plynulého odlévání na přenos tepla mezi krystalizátorem a předlitkem. 
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2 ANALÝZA LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

 Proces plynulého odlévání, který je široce využívaný v ocelářském průmyslu díky jeho 

vysoké produktivitě, je stále studován a rozváděn. Roste potřeba úprav ZPO pro odlévání 

vysokými licími rychlostmi, dosažení vyšší produktivity a kvality předlitků. Hlavní důvod 

vzniku vad v plynule litých předlitcích je nehomogenní přestup tepla mezi předlitkem a 

krystalizátorem. Úspěšný vývoj procesu závisí hlavně na porozumění a aplikaci fyzikálních 

jevů při plynulém odlévání oceli. Ke správnému hodnocení přenosu tepla mezi předlitkem a 

krystalizátorem je důležitá analýza procesu plynulého lití. K tomuto účelu slouží fyzikální a 

matematické modelování při různých podmínkách procesu plynulého odlévání. Uskutečněna 

byla celá řada studií zabývajících se přenosem tepla v krystalizátoru, jako příčinou tvorby vad 

v předlitcích. V této kapitole jsou uvedeny studie týkající se kruhových předlitků. 

 S cílem pochopit chování krystalizátoru a předlitku, stanovit optimální rozměry, 

minimalizovat vady a maximalizovat produktivitu, byl v rámci práce [11] vyvinut 

monitorovací systém. Systém sleduje teploty v krystalizátoru a tepelný tok při plynulém 

odlévání malých kruhových předlitků. Povrchové vady jako např. podélné trhliny, 

hvězdicovité trhliny, hluboké oscilační vrásky atd. mohou být sledovány a analyzovány 

pomocí termočlánků zabudovaných ve stěně krystalizátoru. Byly analyzovány některé 

přechodové jevy v krystalizátoru, speciálně tepelný tok pro různé instalace krystalizátorů. 

Dále byl zkoumán vliv různých licích parametrů na přenos tepla v krystalizátoru. Studovány 

byly také reakce místní teploty a tepelného toku. Další analýza je založena na vztahu mezi 

přenosem tepla a licími parametry. 

 Provedeny byly provozní zkoušky, při kterých byly nainstalovány termočlánky 

k měření teploty stěny krystalizátoru (Obr. 15). Termočlánky jsou citlivé na lokální výkyvy 

hladiny oceli v krystalizátoru. Mohou být využity k detekci lokálních výkyvů a predikci 

tvorby vad. Termočlánky jsou umístěny po obvodu krystalizátoru v polohách 95, 155, 245, 

365, 515 a 650 mm od horního konce krystalizátoru (označených jako 1L, 2L až 6L). Každý 

bod obsahuje dva termočlánky vzájemně vzdálené 3,5 mm (termočlánky umístěny blíže k 

vnitřní straně krystalizátoru jsou označeny písmenem H a termočlánky blíže k vnější straně 

písmenem C). Tím je získáno 36 monitorovacích bodů se 72 termočlánky. Prováděl se sběr 

důležitých dat, jako jsou teplota chladicí kapaliny, licí rychlost, hladina oceli v krystalizátoru 

a oscilace.  
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Obr. 15 Rozmístění termočlánků po obvodu krystalizátoru [11] 

 Zkouška byla provedena na šestiproudém vertikálním zařízení plynulého odlévání 

s poloměrem 9,9 m. Krystalizátor je vyroben z čisté mědi, jeho průměr je 181 mm. Provádí 

sinusové kmitání s konstantním zdvihem 11 mm. Frekvence je závislá na licí rychlosti. Stěny 

krystalizátoru mají tloušťku 15 mm a celková délka činí 780 mm. Byly detailně zkoumány 

dva krystalizátory. Pokles hladiny oceli v krystalizátoru byl řízen přizpůsobením licí 

rychlosti. Celkem byly odlity čtyři typy ocelí. 

 Je známo, že kolísání hladiny kovu může vést k různým vadám. Místní rozdíly 

v poloze menisku mohou mít za následek nerovnoměrné tuhnutí licí kůry. Použití ponorné 

výlevky, by mělo zlepšit stabilitu menisku, protože je zabráněno provzdušnění mezi 

krystalizátorem a mezipánví. Srovnáním dat získaných při mazání olejem a licím práškem, se 

došlo k závěru, že stabilita hladiny kovu byla zvýšena použitím ponorné výlevky a licího 

prášku. Obr. 16 ukazuje závislost licí rychlosti a hladiny oceli v krystalizátoru na čase při 

mazání licím práškem. 
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Obr. 16 Vývoj licí rychlosti a hladiny oceli v krystalizátoru v závislosti na čase [11] 

 Profil licí rychlosti úzce kopíruje profil hladiny oceli v krystalizátoru s malým 

časovým zpožděním. Obr. 17 ukazuje vzrůst teploty chladicí kapaliny, teplotu horké strany 

krystalizátoru a tepelný tok po délce krystalizátoru v závislosti na čase.  

 

Obr. 17 Lokální teplota a tepelný tok po délce krystalizátoru ve srovnání s teplotou chladicí kapaliny 

[11] 

 Je vidět, že přenos tepla s časem kolísá. Výkyvy tepelného signálu lze rozdělit na dva 

typy: vysokofrekvenční výkyvy, které ukazují lokální variace teploty v rozsahu 10 K a které 

lze přičítat rušení signálu a výkyvy střední frekvence většinou nad 10 K. Je evidentní, že 
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výkyvy v bodu 1L patří do prvně jmenovaného typu, na rozdíl od výkyvů v bodech 2L až 6L 

patřících do druhého typu, který je zjevně výsledkem výkyvů hladiny oceli v krystalizátoru. 

 Teplota stěny krystalizátoru není po celé délce jednotná. Projevují se značné rozdíly 

rychlosti přenosu tepla z licí kůry do stěny. Teoreticky by se teplota a tepelný tok měli ve 

stejné výšce po obvodu krystalizátoru značně lišit. Přenos tepla po obvodu krystalizátoru je 

obvykle extrémně nerovnoměrný. Bylo provedeno měření tepelného toku na obou 

krystalizátorech. Teplota a tepelný tok vykazují, za stejných podmínek a ve stejných bodech, 

výkyvy s časem odlévání. Při běžné výrobě, teplota a tepelný tok vykazují po obvodu 

krystalizátoru ve stejné výšce podobné profily. V případě studené strany krystalizátoru, nejsou 

trendy lokální teploty a tepelného toku vždy podobné. 

 Tvorba tvarových vad a otlaků předlitků je závislá na obsahu uhlíku v oceli, zejména 

jedná-li se o nízkouhlíkové oceli. Obsah uhlíku je jedním z hlavních faktorů, ovlivňujících 

tepelný tok v krystalizátoru. Ve studii [11] byly předmětem zkoumání dvě jakosti ocelí s  

0,19% C a 0,45 % C. Tyto oceli byly odlévány v sekvenci. Obr. 18 ukazuje licí rychlost a 

teplotu oceli v mezipánvi v průběhu odlévání taveb. 

 

Obr. 18 Licí rychlost a teplota oceli v mezipánvi v průběhu odlévání sekvence taveb [11] 
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 V čase 28 min od začátku odlévání, započalo odlévání tavby s vyšším obsahem uhlíku. 

Obr. 19 ukazuje teplotu a tepelný tok uvedené sekvence taveb v průběhu odlévání.  

 

Obr. 19 Tepelný tok a teplota v krystalizátoru v průběhu odlévání sekvence taveb [11] 

 Je evidentní, že přenos tepla se, při různých licích podmínkách pro jednotlivé tavby, 

zintenzivňuje s rostoucím obsahem uhlíku v oceli. Ukázalo se, že přenos tepla roste také 

s rostoucí licí rychlostí. Ke zvyšování přenosu tepla dochází ze třech důvodů. Při vyšší licí 

rychlosti stráví předlitek v krystalizátoru kratší čas a nestihne utuhnout dostatečně silná licí 

kůra, schopná odolat ferostatickému tlaku. Kratší rezidenční čas má také za následek vyšší 

teplotu povrchu sochoru, díky které roste tepelný tok. Teplejší materiál se bude méně 

smršťovat, to se projeví menší šířkou vzduchové mezery. 

 Teplota stěny krystalizátoru a tepelný tok roste při zvýšení frekvence oscilace 

krystalizátoru. Zvýšením oscilace se také snižuje spotřeba licího prášku, čímž se redukuje 

mazací film mezi krystalizátorem a předlitkem. Snižuje se negativní stripování, díky čemuž je 

možné snížit zdvih krystalizátoru. Oba tyto efekty vedou ke zmenšení vzduchové mezery 

s následným zvýšením přenosu tepla. Oscilace je odvozena od licí rychlosti. Vyšší frekvence 

koresponduje s vyšší licí rychlostí a tím i větším přenosem tepla. Bylo zjištěno, že při použití 

licího prášku je přenos tepla mnohem efektivnější. 

 Měření nebo hodnocení reálného procesu lití je složité. Z tohoto důvodu byly vyvinuty 

matematické modely, které využívají znalost tepelného toku nebo dat k jeho odhadu. 

Práce [12] se zaměřuje, mimo jiné, na zkoumání vlivů vzduchových mezer a jejich vlivu na 
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přenos tepla, tuhnutí licí kůry, deformačního chování předlitku a výskytu trhlin v předlitku. 

Účel této studie je vyvinout matematický model pro predikci trhlin v předlitcích. Zkoumána 

byla také souvislost mezi přenosem tepla a licí rychlostí. 

 Většina přenášeného tepla mezi předlitkem a krystalizátorem je zachycena tepelně 

stálými vzduchovými mezerami mezi licí kůrou předlitku a stěnou krystalizátoru. Proto je 

nezbytné definovat tvorbu vzduchových mezer pro všechny licí podmínky.  

 Dalším bodem při matematickém modelování plynulého odlévání je predikce 

možnosti vzniku trhlin v předlitku. Všechny trhliny pozorované v plynule litých předlitcích, 

mimo příčných trhlin, pochází z dvoufázového pásma s nízkou tažností. To souvisí 

s mikrosegregací prvků rozpuštěných v oceli. Byl využit model mikrosegregace pevných 

prvků v oceli. V závislosti na tomto modelu byly hodnoceny termofyzikální a 

termomechanické vlastnosti a deformační chování oceli v oblasti likvidu a dvoufázového 

pásma. 

 Za účelem zjištění podílů δ-Fe a γ-Fe ve dvoufázovém pásmu, byla provedena 

mikrosegregační analýza prvků rozpuštěných v oceli. Z této analýzy byly získány 

charakteristické teploty - teplota nulové tažnosti (ZDT), teplota neprostupnosti taveniny 

(LIT), teplota nulové pevnosti (ZST) a teplota likvidu. Složení oceli a jednotlivé teploty jsou 

ukázány na Obr. 20 a Obr. 21. 

 

Obr. 20 Chemické složení [12] 

 

Obr. 21 Teploty [12] 

 K počátku transformace fází dochází kolem teploty 1489 °C, která koresponduje 

s aktivitním koeficientem síry fs = 0,9. Kolem teploty 1457 °C (ZDT) a 1489 °C také dochází 

k fázové transformaci.  
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 S cílem popsat termomechanické chování předlitku v dvoufázovém pásmu mezi ZDT 

a ZST a v tekutém pásmu okolo ZST, byl použit model konečných prvků (FEM), který bere 

v úvahu ferostatický tlak v důsledku gravitační síly, jakož i smršťování a tepelné kontrakce 

předlitku. Na Obr. 22 je zobrazena počáteční mřížka (a) a okrajové podmínky (b) pro analýzu 

deformačního chování předlitku.  

 

Obr. 22 a) počáteční mřížka b) okrajové podmínky [12] 

 Pokud se jedná o analýzu deformačního chování v krystalizátoru, byla jako výpočtová 

oblast zvolena podélná část pravého horního rohu krystalizátoru. Výpočty byly prováděny 

s využitím dvojdimenzionálního FEM. Chování deformace předlitku a krystalizátoru 

v závislosti na teplotě bylo získáno metodou konečných rozdílů (FDM). 

 Fázová transformace oceli s obsahem uhlíku 0,1 hm% začíná v rovnovážném 

diagramu na teplotě solidu. Pod touto teplotou existuje vysoká pravděpodobnost tvorby trhlin. 

Ocel, během plynulého odlévání, v důsledku intenzivního primárního a sekundárního chlazení 

netuhne podél rovnovážné oblasti. 

 Koeficient přestupu tepla mezi předlitkem a krystalizátorem byl získán z následující 

rovnice 

 

kde R je tepelný odpor mezi krystalizátorem a předlitkem v důsledku tvorby vzduchové 

mezery a hr je koeficient přestupu tepla radiací přes vzduchovou mezeru. 
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 Licí podmínky použité v této studii jsou zobrazeny na Obr. 23. 

 

Obr. 23 Licí podmínky [12] 

 Vývoj vzduchové mezery po délce krystalizátoru je zobrazen na Obr. 24. 

 

Obr. 24 Vývoj velikosti vzduchové mezery[12] 

 Jak je vidět vzduchová mezera se začíná tvořit pod meniskem. Maximální velikost 

mezery je 0,011 mm v místě 40 mm pod meniskem. Ve spodní části krystalizátoru, kde 

konicita kompenzuje vznik vzduchových mezer, se jejich velikost zmenšuje. Vznik a velikost 

vzduchových mezer jsou určeny kombinací tepelných kontrakcí a smršťováním během 

tuhnutí předlitku, konicitou a ferostatickým tlakem tekuté oceli. V případě bram a pásů je 

průřez předlitku kvadratický. Tepelné kontrakce se vyskytují poblíž rohů předlitku a 

vzduchové mezery se zvětšují. U kruhových předlitků jsou radiální tepelné kontrakce 

rozmístěny nerovnoměrně po obvodu předlitku. Velikost vzduchových mezer je, za použití 

krystalizátoru se stejnou konicitou, v případě kulatiny menší, než u kvadrátu. 
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 Obr. 25 ukazuje teplotu krystalizátoru vypočtenou z experimentálních dat. Teplota 

krystalizátoru byla měřena v místech 2,75 mm a 8,75 mm od horké stěny krystalizátoru podél 

směru lití. Vypočtené výsledky byly v dobré shodě s měřenými hodnotami. 

 

Obr. 25 Průběh tepelného toku po délce krystalizátoru [12] 

 Obr. 26 zobrazuje vypočtený tepelný tok mezi předlitkem a krystalizátorem ve 

srovnání s experimentálními daty.  

 

Obr. 26 Průběh teplot po délce krystalizátoru [12] 

 Blízko menisku je tekutá ocel, nebo částečně utuhlá licí kůra v kontaktu se stěnou 

krystalizátoru, tok tepla do krystalizátoru výrazně roste. Přenos tepla do krystalizátoru závisí 
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hlavně na koeficientu přestupu tepla mezi krystalizátorem a předlitkem, který je silně závislý 

na teplotě povrchu předlitku. Tepelný tok do krystalizátoru proto stoupá v okolí menisku a 

distribuce teploty v této oblasti vykazuje ostré maximum. V důsledku tuhnutí se povrchová 

vrstva předlitku smrští. V této fázi dojde k oddělení licí kůry od stěny krystalizátoru, tvorbě 

vzduchové mezery a snížení odvodu tepla do krystalizátoru. Protože konicita krystalizátoru 

kompenzuje vzduchovou mezeru, bude se předlitek opět přibližovat stěně krystalizátoru a 

přenos tepla opět vzroste (viz. Obr. 25). Teplota vzroste ve střední části krystalizátoru 

(viz. Obr. 26). Nejvyšší teplota krystalizátoru se objevila blízko menisku. 

 Obr. 27 ukazuje distribuci maximálního hlavního napětí v radiálním směru. 

 

Obr. 27 Maximální hlavní napětí v předlitku [12] 

 V počáteční fázi odlévání je maximální hlavní napětí na povrchu předlitku vysoké, 

jeho hodnota klesá od oblasti 200 mm pod meniskem, v oblasti 400 mm pod meniskem opět 

roste.  

 Obr. 28 zobrazuje náchylnost předlitku k tvorbě trhlin v různých vzdálenostech pod 

meniskem. V počáteční fázi odlévání (50 až 100 mm pod meniskem) je koeficient 

povrchových trhlin vysoký. Jak pokračuje tuhnutí, v oblasti 200 až 500 mm pod meniskem je, 

do určité vzdálenosti od středu předlitku, koeficient téměř nulový. Z těchto výsledků plyne, že 

povrchové trhliny se mohou tvořit na počátku odlévání. Vnitřní trhliny se mohou tvořit zhruba 

uprostřed procesu odlévání. 
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Obr. 28 Koeficient náchylnosti ke vzniku trhlin [12] 

 Licí rychlost je jedním z hlavních parametrů ovlivňujících produktivitu ZPO, tvorbu 

trhlin a segregaci. Obr. 29 ukazuje vypočtené průměry tepelných toků pro různé licí rychlosti 

srovnané s experimentálními hodnotami. Měřené i vypočtené průměry tepelných toků rostou 

s rostoucí licí rychlostí. Tyto hodnoty vykazují dobrou shodu. 

 

Obr. 29 Hodnoty průměrných tepelných toků[12] 

 Byly zkoumány proudnice okolo rychlostních polí pro různé licí rychlosti. Tyto 

proudnice vykazují podobné rozložení. S rostoucí licí rychlostí se hlavní recirkulační proud 

v předlitku do značné míry vyvíjí. Rostoucí licí rychlost má za následek vyšší průtok, tepelný 
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tok a kratší rezidenční čas předlitku v krystalizátoru, což může být důvodem utuhnutí tenké 

licí kůry. Dostatečně tlustá licí kůra na výstupu z krystalizátoru je prevencí vzniku průvalů. 

Při změně licí rychlosti je potřeba stanovit vhodnou konicitu krystalizátoru a podmínky 

chlazení. Při vysoké licí rychlosti je licí kůra tenká v důsledku recirkulačního proudění oceli 

s vysokou teplotou blízko ponorné výlevky. 
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3 SHRNUTÍ LITERÁRNÍCH POZNATKŮ 

 Tekutá ocel je dodávána v licích pánvích na ZPO, kde se umisťují na licí stojan. Z licí 

pánve ocel teče do mezipánve a odtud do krystalizátoru. Před odtokem oceli do krystalizátoru 

je v mezipánvi eliminováno turbulentní proudění. Krystalizátor tvoří primární zónu chlazení, 

kde je odvedeno největší množství tepla z předlitku. Následkem chlazení oceli se tvoří licí 

kůra, která by měla být dostatečně pevná, aby odolala tepelným pnutím a ferostatickému 

tlaku. Působení tepelných pnutí může mít za následek vznik vnitřních vad v předlitku. Vznik 

pnutí se dá omezit rovnoměrným chlazením krystalizátoru. Oscilace krystalizátoru 

minimalizuje protržení licí kůry, ale dochází ke tvorbě oscilačních vrásek, ve kterých se 

později mohou tvořit trhliny. Ferostatický tlak závisí na velikosti tekutého jádra předlitku. 

Velikost jádra se dá ovlivnit licí rychlostí a teplotou odlévané oceli. Z krystalizátoru předlitek 

pokračuje do sekundární zóny chlazení. V této fázi se v předlitku ještě nachází tekuté jádro. 

Přechlazením předlitku v sekundární zóně chlazení může dojít ke vzniku povrchových trhlin. 

Předlitek je veden válci tažné stolice, které mohou způsobit deformaci předlitku. Do terciální 

zóny chlazení vstupuje předlitek utuhlý v celém průřezu, dělí se na dělícím zařízení a ukládá 

na vychlazovací lože. 

 S cílem zlepšit kvalitu plynule litých předlitků proběhly studie zabývající se 

optimalizací procesu plynulého odlévání. Byl zkoumán přenos tepla v krystalizátoru [11] a 

vliv různých jevů při procesu plynulého odlévání na kvalitu předlitků [12]. V rámci studií 

bylo zjištěno: 

 Tepelný tok po délce a obvodu krystalizátoru v průběhu lití kolísá. V okolí menisku je 

tepelný tok vysoký. Pod meniskem se začíná tvořit vzduchová mezera. V důsledku tvorby 

vzduchových mezer klesá po délce krystalizátoru jeho teplota a tepelný tok, což se dá 

kompenzovat konicitou krystalizátoru. Přenos tepla se zintenzivňuje s rostoucím obsahem 

uhlíku v oceli, rostoucí licí rychlostí a tím i vyšší frekvencí oscilace. 

 S rostoucí licí rychlostí se zkracuje rezidenční čas předlitku v krystalizátoru a utuhlá licí 

kůra není dostatečně silná. Roste riziko vzniku průvalů. 

 Kratší rezidenční čas předlitku v krystalizátoru, způsobuje vyšší teplotu předlitku. 

Teplejší předlitek se méně smrští, což má za následek užší vzduchovou mezeru. 

 Povrchové trhliny se mohou tvořit v počáteční fázi odlévání a vnitřní trhliny ve střední 

fázi odlévání. 
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4 HODNOCENÍ VYBRANÝCH PARAMETRŮ PLYNULÉHO 

ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH PŘEDLITKŮ 

 Tato práce je zaměřena na analýzu výrobních a kvalitativních dat při výrobě sochorů 

kulatiny 130 mm. Analýza byla provedena na základě výsledků hodnocení kvality a ručně 

zapisovaných výrobních dat. V průběhu odběru dat došlo ke změnám v technologii výroby, 

jmenovitě k výměně krystalizátorových vložek, změně licího prášku a zvýšení přítlaků 

tažných stolic. Cílem této práce je prokázat, zda existuje souvislost mezi kvalitou předlitků a 

některými výrobními parametry. 

4.1 Popis výrobní technologie 

 Výrobní činnost společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. se zaměřuje především na 

výrobu surového železa a oceli a jejich další zpracování. Společnost opouští finální produkty, 

jako jsou bezešvé trubky, ocelové profily, plechy a pásy, svodidla, důlní výztuže, atd. 

V areálu společnosti se nachází závody Koksovna, Vysoké pece, Válcovny, ArcelorMittal 

Engineering Products Ostrava s.r.o., Údržba, ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o., Doprava a 

v neposlední řadě závod Ocelárna. [13] 

Závod Ocelárna je zaměřen na výrobu a zpracování oceli. Ve výrobní hale se nachází 

čtyři tandemové pece, sloužící k výrobě oceli ze surového železa a pevného ocelového 

odpadu. Vyrobená a rafinovaná ocel o požadovaném chemickém složení se dále zpracovává 

technologií plynulého odlévání. Plynulé odlévání je realizováno dvěma sochorovými a jedním 

bramovým ZPO. Dříve se sochory vyráběly technologií ingotového odlévání. Ocel odlévaná 

do ingotů se následně válcovala až na požadovaný průměr. Tento způsob byl postupem času 

nahrazován. V roce 1993 bylo do provozu uvedeno ZPO č. 1. Zavedena byla výroba sochorů 

kulatiny 210 mm a kvadrátu 180 mm. Postupem času se přidala kulatina 150 mm. V roce 

1999 bylo spuštěno ZPO č. 3 [14]. 

ZPO č. 3 je radiálním typem ZPO s rádiem 6 m a metalurgickou délkou 18,7 m. Běžně 

je užíváno pro odlévání kvadrátu 115 a 160 mm, kvadrátu 102x160 mm (v současnosti 

zrušeno) a současně i kulatiny 130 mm. Odlité sochory mohou dosahovat délky 4 až 12 m. 

Součástí ZPO č. 3 je krystalizátor Concast Convex. Jedná se o pochromovaný měděný 

krystalizátor o délce 1000 mm (pro kulatinu 130 mm je používán kratší krystalizátor), jehož 

spodní polovina je kónická. Na krystalizátor je napojena primární zóna chlazení. Hladina 

oceli v krystalizátoru je snímána radiometrickým systémem. Oscilace krystalizátoru je 

zajišťována vačkovým mechanismem. Za krystalizátorem následuje sekundární a terciální 
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zóna chlazení. Každá z nich obsahuje dvě podzóny se společným chladícím okruhem. Licí 

proudy jsou vedeny dvěma ovládanými válečky a čtyřmi podpěrnými. Předlitky jsou rovnány 

na rovnací stolici. Technologické parametry jsou uvedeny v Tabulce I (viz. Přílohy). 

 Licí výkon ZPO č. 3 dosahuje průměrně 155t/hod, čímž se řadí k licím strojům 

s vysokým průměrným výkonem. V roce 2005 byl zahájen projekt týkající se ověřování 

výroby kulatiny 130 mm. V roce 2007 byla odlita první tavba na všech šesti proudech.  

Před zahájením zkušební výroby kulatiny 130 mm, bylo nutné upravit některé 

z parametrů. Úpravy se týkaly primárního chlazení, horních částí sekundárního chlazení 

(Obr. 30), automatizovaného systému řízení a spousty dalších. Dále se řešilo chránění lití 

mezi krystalizátorem a mezipánví. Prvním způsobem byla tzv. pyramida, která se ale 

neosvědčila. V důsledku toho byl zaveden nový systém, který pracuje s přetlakem v ochraně. 

Tento systém zlepšil odlévatelnost oceli, ale z důvodu kvality sochorů a dalšího zlepšení 

odlévatelnosti byl nahrazen šoupátkovým systém C52 s ponornou výlevkou od firmy 

Vesuvius [15]. 

Kulatina 130 mm je specifická svým 

rozměrem. Není známo konvenční licí zařízení, 

které by odlévalo sochory o průměru 130 mm a 

menší.  

4.2 Tvorba datového souboru 

 K dispozici byla data získána při odběru 

vzorků sochorů kulatiny 130 mm. Odběr vzorku 

probíhal bezprostředně po odlití sochoru. Ze 

sochoru se ručně, plamenem nebo kyslíkovým 

hořákem, odřezala část materiálu. Na vzorky 

bylo vyraženo označení, specifické pro každý 

kus. Na povrchové vrstvě vzorku dochází 

k ovlivnění makrostruktury a je nutné tuto vrstvu 

odstranit. Po odřezání vrstvy se vzorek frézoval 

na určitou přesnost. Takto upravený vzorek 

putoval do laboratoře, kde byl odmaštěn a leptal se buď elektrolyticky, nebo klasicky 

v persíranu amonném (NH4)2S2O8 - došlo ke zvýraznění struktury. Následovala kontrola a 

měření vzorku. Ze získaných dat se provedla analýza a hodnocení parametrů kvality v oblasti 

 

Obr. 30 Sekundární chlazení po úpravách [14] 
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vnitřních a povrchových vad. Materiál byl hodnocen na základě metodiky [16], vypracované 

v rámci výzkumného úkolu ArcelorMittal Ostrava a. s. a spolupráci s externí firmou. Cílem 

hodnocení bylo zjištění vad materiálu a následné přiřazení stupně kvality, který je udáván 

pomocí šestibodové stupnice. "0" znamená vzorek bez vady, "5" znamená nejhorší stupeň 

kvality v dané oblasti. Pro potřeby této práce byla stupnice posunuta o jednotku, 

tzn. "1" vzorek bez vady, "6" nejhorší stupeň kvality v dané oblasti. 

Při odběru každého vzorku byla operátorem ZPO také přiřazena ruční poznámka. 

Zaznamenávány byly údaje o výrobních parametrech, jako jsou licí rychlost, teplota oceli 

v mezipánvi, hmotnost oceli v licí pánvi, číslo licího proudu a další. Tento velmi pracný 

systém umožnil získat cenná data pro následné hodnocení. Data popisující kvalitu předlitků 

byla doplněna o data výrobní, zejména licí rychlost. 

Před odběrem vzorku byla provedena analýza chemického složení oceli v mezipánvi. 

Chemické složení specifikuje detailní technologický předpis (DTP). V DTP jsou uvedeny 

obsahy prvků, které je nutno dodržet. Vzorek pro analýzu chemického složení byl odebírán 

v mezipánvi. Vzorek byl podroben spektrální analýze, kde byly zjištěny obsahy jednotlivých 

prvků v dané oceli. Chemické složení jednotlivých ocelí odpovídalo hodnotám uvedeným 

v DTP. 

Pro potřeby další analýzy byla provedena filtrace dat vytvořeného souboru. K analýze 

dat byly vybrány tavby, u kterých byly získány hodnoty potřebných parametrů. Odstraněny 

byly vzorky, u kterých nebyla zaznamenána licí rychlost. Dále byla odstraněna data, která se 

příliš odchylovala od závislosti parametrů kvality a licí rychlosti. Cílem bylo odstranit 

nestabilní podmínky odlévání, jako např. zkoušky s vysokými licími rychlostmi nebo 

brzděním odlévání. 

V datovém souboru jsou uvedeny hodnoty následujících parametrů: 

 Q_DMADMI  Celkový stupeň kvality Dmax a Dmin 

 Q_OVAL  Celkový stupeň kvality Ovality 

 Q_TSTH  Celkový stupeň kvality Trhlin středových a Trhlin  

  hvězdicovitých 

 Q_GEOM  Celkový stupeň kvality Geometrie 

 Q_TRHL  Celkový stupeň kvality Trhlin 

 v_LITÍ licí rychlost 
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4.3 Hodnocení předlitků 

 Data byla hodnocena zvlášť pro nízkouhlíkové (R01A, R14A) a středně uhlíkové oceli 

(R32S, R28A). V případě nízkouhlíkových ocelí bylo hodnocení prováděno na 56 vzorcích. 

Vzorků středně uhlíkových ocelí bylo k dispozici pouze 14. 

 Při hodnocení byla věnována pozornost nejprve vývoji Celkového stupně kvality 

Geometrie a Trhlin. Celkovým stupněm kvality Geometrie byly hodnoceny tvarové 

nepřesnosti odlitků. Celkový stupeň kvality Geometrie byl vyhodnocován z Celkového stupně 

kvality Dmax a Dmin, který hodnotí odchylky od ideálního průměru a Celkovým stupněm 

kvality Ovality, který hodnotí tvar předlitku. Celkový stupeň kvality Trhlin přímo souvisí s 

Celkovým stupněm kvality Trhlin středových a Trhlin hvězdicovitých, které hodnotí vnitřní 

trhliny v předlitcích. U ostatních parametrů nebylo k dispozici dostatečné množství dat 

potřebných pro statistickou analýzu. Dále se zjišťovala souvislost mezi licí rychlostí a 

Celkovým stupněm kvality Geometrie a Trhlin. Okrajově byla pozornost věnována také 

souvislosti Celkového stupně kvality Trhlin a chemického složení. 

 Hodnocení je prováděno s ohledem na krystalizátorové vložky Convex, zavedené 

v průběhu odlévání v roce 2013. Přibližně ve stejné době došlo ke zvýšení přítlaků tažných 

stolic a změně licích prášků. 

4.3.1 Parametry kvality předlitků 

 Ze získaných hodnot parametrů kvality nízkouhlíkových ocelí R01A a R14A 

týkajících se Celkových stupňů kvality Geometrie a Trhlin, byly vytvořeny následující 

závislosti. Grafy jsou rozděleny čarou na tavby odlité před a po zavedení vložek Convex. 

 Na Obr. 31 jsou zobrazeny Celkové stupně kvality Geometrie s ohledem na jednotlivé 

tavby ocelí R01A a R14A. První, odlitá s novými krystalizátorovými vložkami Convex, byla 

tavba č. 43308. Po zavedení nových krystalizátorových vložek došlo k viditelnému zhoršení 

kvality Geometrie. Vzorky se vyskytují spíše v oblasti vyšších stupňů kvality (snížená 

kvalita). 
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Obr. 31 Výskyt Celkových stupňů kvality Geometrie (R01A, R14A) 

 V grafu (Obr. 32) je zobrazen výskyt Trhlin u jednotlivých taveb ocelí R01A a R14A. 

Před zavedením  krystalizátorových vložek Convex se Trhliny vyskytují v oblasti vyšších 

stupňů kvality (snížená kvalita). Po zavedení krystalizátorových vložek kvalita Trhlin ještě 

více klesla. Většina vzorků byla hodnocena stupněm kvality "5".  

 

Obr. 32 Výskyt Celkových stupňů kvality Trhlin (R01A, R14A) 

 V další fázi byla provedena analýza získaných dat týkajících se parametrů kvality 

středně uhlíkových ocelí R32S a R28A. V oblasti Geometrie došlo u středněuhlíkových ocelí 

také ke snížení kvality. První, odlitá s krystalizátorovými vložkami Convex, byla tavba č. 

45012. Vzhledem ke tvaru křivky (Obr. 33) nelze připisovat nižší kvalitu pouze novým 

změna parametrů 
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krystalizátorovým vložkám. K poklesu kvality došlo již u tavby č. 36209, tedy ještě před 

zavedením nových krystalizátorových vložek. 

 

Obr. 33 Výskyt Celkových stupňů kvality Geometrie (R32S, R28A) 

 V oblasti Trhlin (Obr. 34) je možné říci, že se kvalita nepatrně zlepšila. Před 

zavedením vložek Convex se pouze v jednom případě vyskytnul stupeň kvality "5". 

Pozorujeme i častý výskyt vzorků hodnocených stupněm kvality "0". Po zavedení vložek 

Convex nejhůře hodnocený vzorek obdržel stupeň kvality "3". Většina vzorků je v oblasti 

Trhlin bez vady. V oblasti Trhlin je ovšem v případě středně uhlíkových ocelí k dispozici jen 

malé množství dat.  

 

Obr. 34 Výskyt Celkových stupňů kvality Trhlin (R32, R28) 

  



42 

 

SVIŽELOVÁ, J. Hodnocení vybraných parametrů plynulého odlévání kruhových předlitků. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

 

1 2 3 4 5 6 

Celkový stupeň kvality 
Geometrie před zavedením 
vložek Convex 

Celkový stupeň kvality 
Geomterie po zavedení vložek 
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4.3.2 Závislost parametrů kvality na licí rychlosti 

 Na Obr. 35 je pro srovnání uveden výskyt jednotlivých stupňů kvality Geometrie 

nízkouhlíkových ocelí R01A a R14A před a po zavedení krystalizátorových vložek Convex. 

Jak je vidět, po zavedení nových krystalizátorových vložek se zvýšil výskyt vyšších stupňů 

kvality, kvalita předlitků klesla Ve srovnání s jakostí R32S (viz. Obr. 36), ale pozorujeme 

poměrně vysoký výskyt lépe hodnocených vzorků. 

  

Obr. 35 Četnost stupňů kvality Geometrie oceli (R01A, R14A) 

 Kvalita Geometrie nízkouhlíkových ocelí před zavedením krystalizátorových vložek 

klesá s klesající licí rychlostí. Po zavedení nových krystalizátorových vložek kvalita 

Geometrie s rostoucí licí rychlostí mírně klesá.  

 Pokles kvality Geometrie pozorujeme také u středně uhlíkových ocelí R32S a R28A, 

jak je vidět na Obr. 36. U těchto jakostí je kvalita Geometrie po zavedení krystalizátorových 

vložek Convex snížena výrazněji než u ocelí R01A a R14A. Po zavedení vložek Convex se 

vyskytují pouze stupně kvality "3", "4" a "5". Z toho plyne, že každý vzorek je výrazněji 

tvarově deformován.  

 

 

Obr. 36 Četnost stupňů kvality Geometrie oceli (R32S, R28A) 
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 Před zavedením vložek Convex se v případě ocelí R32S a R28A vyskytují stupně 

kvality Geometrie nezávisle na licí rychlosti. Po zavedení vložek došlo u středně uhlíkových 

jakostí k výraznému snížení kvality Geometrie (viz. Obr. 37).  

 

Obr. 37 Závislost Celkového stupně kvality Geometrie na licí rychlosti po zavedení vložek Convex 

(R32S, R28A) 

 Na Obr. 38 je zobrazen vzorek se zhoršeným stupněm kvality Geometrie a středovou 

necelistvostí. Na vzorku jsou patrné otlaky po tažných a rovnacích válcích. Vzorek je vyroben 

z oceli R32S dle interního značení podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Obr. 38 Příčný řez vzorku se zhoršenou geometrií a středovou necelistvostí [10] 
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Celkový stupeň kvality Trhlin 
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Celkový stupeň kvality Trhlin 
po zavedení vložek Convex 

 Zhoršení kvality je patrné i v oblasti Trhlin u nízkouhlíkových ocelí (Obr. 39). 

Předlitky odlévané s vložkami Convex vykazují pokles kvality. Převážná většina vzorků je 

hodnocena stupněm kvality "5". Zaznamenán je ale i výskyt vzorků, v oblasti Trhlin, zcela 

bezvadných. Ve srovnání s obdobím před zavedením vložek se počet bezvadných vzorků 

zvýšil. 

 

Obr. 39 Četnost stupňů kvality Trhlin oceli R0A1 a R14A 

 Z hlediska Celkového stupně kvality Trhlin, před zavedením nových vložek, není 

zjištěna téměř žádná závislost na licí rychlosti. Licí rychlost tedy nemá na snížené kvalitě 

Trhlin téměř žádný podíl. Podobně je tomu i po zavedení vložek. Stupně kvality jsou poměrně 

rovnoměrně rozmístěny po celém rozsahu hodnot licí rychlosti.  

 Na rozdíl od ocelí R01A a R14A pozorujeme u ocelí R32S a R28S s novými 

krystalizátorovými vložkami zlepšení kvality. Před zavedením vložek je patrný výskyt vzorků 

se stupněm kvality "5". Podle Obr. 40 je po zavedení vložek výskyt špatných vzorků zcela 

eliminován. Největší počet vzorků byl hodnocen stupněm "0", kdy jsou vzorky zcela bez 

Trhlin. Počet bezvadných vzorků a vzorků hodnocených stupněm "2" je stejný před i po 

zavedení vložek Convex.  

 

Obr. 40 Četnost stupňů kvality Trhlin oceli (R32S, R28A) 

 V případě středně uhlíkových jakostí, před změnou parametrů odlévání, závislost 

stupně kvality Trhlin na licí rychlosti výrazně roste. Z Obr. 41 plyne, že kvalita předlitků 
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klesá se zvyšující se licí rychlostí. Licí rychlost by tedy v tomto případě mohla mít vliv na 

zhoršenou kvalitu Trhlin. 

 

Obr. 41 Závislost Celkového stupně kvality Trhlin na licí rychlosti před zavedením vložek Convex 

(R32S, R28A) 

 Kvalita vzorků odlévaných s vložkami Convex žádnou závislost na licí rychlosti 

nevykazuje. Jak už ale bylo uvedeno, v oblasti Trhlin došlo s novými vložkami, licím 

práškem a vyššími přítlaky ke zlepšení kvality. 

 Na Obr. 42 je zobrazen vzorek, hodnocený v oblasti Trhlin stupněm kvality" 2". Na 

vzorku se vyskytují mezilehlé Trhliny. V oblasti Geometrie je vzorek hodnocen stupněm 

kvality "5". Jedná se o vzorek z tavby 45012 oceli R32S. 

 

Obr. 42 Příčný řez vzorku s vnitřními trhlinami a zhoršenou geometrií 
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4.3.3 Závislost parametrů kvality na chemickém složení 

 Ocel je slitina složená z velkého množství prvků. Mimo prvků doprovodných obsahuje 

ocel také prvky škodlivé, jako jsou fosfor a síra. Tyto prvky mají nezanedbatelný vliv na 

vlastnosti oceli, jak při tuhnutí, tak při následném tváření. Fosfor snižuje meze únavy 

materiálu. Materiál je potom náchylnější ke vzniku trhlin, prasklin a křehkých 

lomů. [17] Mimo to, u nerezavějících ocelí snižuje korozivzdornost. Síra působí potíže během 

tváření materiálu, způsobuje lámavost za bílého a červeného žáru, což jsou příčiny lomů po 

hranicích zrn. [18] Tyto prvky nelze z oceli odstranit úplně, je ale nutné jejich obsah 

minimalizovat. 

 V případě analyzovaných ocelí se jednalo o nízko a středně uhlíkové oceli 

s proměnlivým obsahem křemíku a nízkým obsahem dalších prvků. Na Obr. 43 je zobrazena 

závislost mezi Trhlinami a obsahem fosforu nízkouhlíkových ocelí. U těchto ocelí se závislost 

příliš neprojevuje. Se zvyšujícím se obsahem fosforu dochází k poklesu kvality v oblasti 

Trhlin. 

 

Obr. 43 Závislost Celkového stupně kvality Trhlin na obsahu fosforu (R01A, R14A) 

 U ocelí R32S a R28A se závislost stupně kvality Trhlin a obsahu fosforu projevuje 

více (Obr. 44). Vzhledem k závislosti lze usoudit, že obsah fosforu v oceli bude ovlivňovat 

výskyt Trhlin v předlitcích. Jakosti R32S a R28A jsou tvrdší a proto náchylnější ke vzniku 

Trhlin. 

 

Obr. 44 Závislost Celkového stupně kvality Trhlin na obsahu fosforu (R32S, R28A) 
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 Při bližším zkoumání závislosti kvality Trhlin na obsahu síry v oceli, nebyla zjištěna 

žádná souvislost mezi těmito parametry.  

4.4 Výsledky hodnocení 

  V průběhu analýzy byla zjištěna snížená kvalita předlitků v oblasti Geometrie u 

uvedených jakostí ocelí. K poklesu kvality došlo přibližně v době zavedení nových 

krystalizátorových vložek Convex. Toto zhoršení ovšem nemůže být připisováno pouze 

vložkám Convex. Přibližně v současné době byly také zvýšeny přítlaky tažných stolic a 

zaveden byl nový licí prášek. Vyšší přítlaky zajišťují stabilitu licích proudů, z toho důvodu 

není doporučeno přítlaky snižovat. [19] Dále byla zjištěna souvislost mezi kvalitou Geometrie 

a licí rychlostí. Při zvýšení licí rychlosti klesá kvalita Geometrie předlitků. Tato souvislost se 

více projevuje u středně uhlíkových ocelí. Při odlévání těchto ocelí se používá měkčí 

sekundární chlazení. Pokud je rychlost předlitku vyšší, předlitek se v sekundární zóně méně 

ochladí a na výstupu z chlazení bude plastičtější. Předlitek s vyšší plasticitou se mezi válci 

tažné stolice více deformuje. V oblasti Trhlin bylo také zaznamenáno snížení kvality po 

změně parametrů odlévání. Je prokázáno, že kvalita Trhlin souvisí s kvalitou Geometrie. Při 

deformaci předlitků mezi válci tažné stolice je vyvoláno vnitřní pnutí, které může být jednou z 

příčin tvorby vnitřních Trhlin. Vady typu Trhlina jsou rizikové z hlediska vzniku průvalu. 

S ohledem na jednotlivé druhy ocelí bylo zjištěno: 

 U nízkouhlíkových ocelí kvalita Geometrie po změně licích parametrů výrazně klesla. 

Hlavním důvodem je zvýšení přítlaků tažných stolic. Větší souvislost mezi 

Trhlinami a licí rychlostí nebyla zjištěna. I přesto se zvýšil počet vzorků hodnocených 

v oblasti Trhlin stupněm kvality "5". Možnou příčinou je obsah fosforu v oceli, u 

kterého byla zjištěna souvislost s Trhlinami. Stupně kvality Trhlin se zhoršují se 

stoupajícím obsahem fosforu v oceli.  

 U středně uhlíkových ocelí došlo k poklesu kvality Geometrie ještě před zavedením 

krystalizátorových vložek Convex. Zhoršenou kvalitu tedy nelze připisovat pouze 

krystalizátorovým vložkám Convex. V období po změně licích parametrů nebyla 

zaznamenána souvislost mezi licí rychlostí a Trhlinami. V tomto období se kvalita 

Trhlin předlitků zlepšila. Zároveň byl u středně uhlíkových ocelí zaznamenán výskyt 

větších Lunkrů, které mohou mít souvislost s menším výskytem Trhlin. Tvorba Trhlin 

souvisí také s obsahem fosforu v oceli. 



48 

 

SVIŽELOVÁ, J. Hodnocení vybraných parametrů plynulého odlévání kruhových předlitků. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

 

  Doporučením pro minimalizaci vad předlitků může být odlévání při nižších licích 

rychlostech. To může být v praxi problém. Další možnost řešení představuje opatrná úprava 

intenzity sekundárního chlazení. Pokud by se intenzita chlazení zvýšila příliš, opět by nastal 

problém se vznikem Trhlin v důsledku vnitřního pnutí. Jednou z možností jak omezit otlaky 

po tažných válcích je upravit tvar válců tak, aby kopíroval tvar předlitku. Řešení těchto 

problematik dále pokračuje v rámci výzkumného úkolu ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a. s. 
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5 ZÁVĚR 

 Převážná část oceli je v dnešní době odlévána na zařízení plynulého odlévání. Jedná se 

o nepřetržitý proces, při kterém je ocel zpracována na předlitek. Funkci formy plní na ZPO 

krystalizátor, tvořený měděnými deskami nebo trubkami, podle tvaru předlitku. 

V krystalizátoru je odváděna největší část tepla z předlitku a má velký vliv na jeho konečný 

stav. V krystalizátoru se mohou tvořit podmínky pro vznik vad v předlitku. Výskyt vnitřních 

trhlin je nejčastěji ovlivněn nerovnoměrným chlazením. Pokud dojde k tvorbě oscilačních 

vrásek, mohou se v nich později tvořit trhliny, což může v krajních případech vést až ke 

vzniku průvalu. Důležitý je také správný způsob chlazení v sekundární zóně. Při přechlazení 

předlitku na sekundárním chlazení mohou také vznikat vnitřní vady. Vnitřní vady mohou být 

dále způsobeny např. tepelným pnutím, nebo deformací mezi válci tažné stolice. 

 Byly provedeny studie týkající se přenosu tepla mezi krystalizátorem a předlitkem. 

Byly zjištěny následující závěry: 

 Tepelný tok je nejvyšší v okolí menisku a po délce krystalizátoru kolísá. V určité 

vzdálenosti se tepelný tok snižuje v důsledku tvorby vzduchových mezer, které pohltí 

podstatnou část tepla z předlitku. Vzduchové mezery se dají kompenzovat konicitou 

krystalizátoru. Přenos tepla roste s rostoucí licí rychlostí a obsahem uhlíku v oceli. 

 S rostoucí licí rychlostí se zkracuje rezidenční čas předlitku v krystalizátoru a 

v důsledku toho se zmenšuje tloušťka licí kůry. 

 Kratší rezidenční čas vede, díky menšímu smrštění předlitku, k tvorbě menší 

vzduchové mezery. Zvyšuje se tepelný tok. 

 Povrchové trhliny se tvoří především v počáteční fázi a podpovrchové ve střední fázi 

plynulého odlévání. 

 Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. je plynulé odlévání realizováno na třech 

ZPO. Jedním z nich je sochorové ZPO č. 3 na kterém probíhá výroba sochorů kulatiny 130 

mm. Během roku 2013 došlo ke změnám v technologii výroby na ZPO č. 3 při odlévání 

sochorů kulatiny 130 mm, jmenovitě k výměně krystalizátorových vložek Convex, změně 

licího prášku a změně přítlaků tažných stolic. Nové krystalizátorové vložky typu Convex 

významně přispěly ke snížení průvalovitosti během odlévání a ke snížení počtu podélných 

trhlin na sochorech. Z každé odlité tavby byly odebrány vzorky, u kterých se hodnotila kvalita 

předlitků dle metodiky [16]. Při odběru vzorku byly ručně zaznamenány výrobní parametry, 

jako licí rychlost. Na základě kvalitativních parametrů byla provedena další analýza, která 
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měla za úkol zjistit souvislosti mezi kvalitativními a výrobními parametry, zejména licí 

rychlostí. Analýza byla zaměřena na Celkový stupeň kvality Geometrie a Celkový stupeň 

kvality Trhlin.  

 Hlavním cílem této práce je prokázat možnou souvislost mezi kvalitou kruhových 

předlitků a výrobními parametry Cíl práce lze považovat za splněný. Byly zjištěny trendy 

závislostí mezi kvalitativními a výrobními parametry. Během analýzy bylo zjištěno: 

 S rostoucí licí rychlostí, ve většině případů, klesá kvalita předlitku. Při odlévání vyšší 

licí rychlostí je teplota předlitku na výstupu z krystalizátoru vyšší předlitek bude 

plastičtější a náchylnější k deformaci mezi válci tažné stolice. 

 Po změně technologických parametrů odlévání došlo u nízkouhlíkových i středně 

uhlíkových ocelí k poklesu kvality Geometrie. Příčinami poklesu kvality Geometrie 

jsou vyšší licí rychlost a zvýšené přítlaky tažných stolic. U středně uhlíkových ocelí je 

používáno měkčí sekundární chlazení.   

 U nízkouhlíkových ocelí došlo, po změně technologických parametrů, k poklesu 

kvality v oblasti Trhlin. Možnou příčinou je přítomnost fosforu v oceli. S rostoucím 

obsahem fosforu klesá kvalita předlitku v oblasti Trhlin. 

 U středně uhlíkových ocelí došlo, po změně technologických parametrů odlévání, ke 

zvýšení kvality v oblasti Trhlin. Byla zjištěna přítomnost lunkrů, s kterými je spojen 

menší výskyt Trhlin v předlitcích. Tvorba Trhlin je ovlivněna obsahem fosforu v oceli. 

  Sochory, ze kterých se vzorky odebíraly, byly dodány k výrobě bezešvých trubek. I 

přes sníženou kvalitu v uvedených oblastech bylo dosaženo přibližně stejných výsledků jako 

u výroby ze sochorů převálcovaných z kvadrátu 180 mm na kulatinu 130 mm. Výroba plynule 

litých sochorů kulatiny 130 mm byla zavedena k roku 2013.  



51 

 

SVIŽELOVÁ, J. Hodnocení vybraných parametrů plynulého odlévání kruhových předlitků. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

 

LITERATURA 

[1]  BAŽAN. J., Lití a krystalizace oceli. Studijní opora. VŠB-TU Ostrava, 2008,  

[2]  Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/FactoryLink/Praxe-1.html [cit. 6. 4. 2014] 

[3]  Dostupné z: http://www.hucik.eu/reference/lici-panve/ [cit. 6. 4. 2014] 

[4]  DOLEJŠÍ. Z., et al., Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka č. 42. 

 Praha, 1987, 383 s. 

[5]  Dostupné z: http://ottp.fme.vutbr.cz/users/stetina/disertace/kapitola-1.htm 

[6]  DOLEJŠÍ. Z, et al., Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka č. 42, 2. díl. 

 TEVÚH Praha, 1988, 192 s. 

[7]  VYNNYCKY. M, Air gaps in vertical continuous casting in round billets. 

 Journal of Engineering Mathematics. Volume 68. October 2010. s 129 - 152. 

 ISSN 0022-0833 

[8]  SOMASUNDARAM. S., Comparative study of intermittent spray cooling in 

 single and two phase regimes. International Journal of Thermal Sciences. 

 Volume 74. December 2013. s 174 - 182. ISSN: 1290-072 

[9]  E381. Standard method of macroetch testing steel bars, ingots billets, 

 blooms, and forgings. ASTM International, 2001. 5 s. 

[10] Materiály poskytnuté společností ArcelorMittal Ostrava a. s. 

[11] LIANGLIANG. G., et. al., Mould heat transfer in the continuous casting of 

 round billet. ISIJ International. Volume 47. 2007. s 1108 - 1116.               

 ISSN 0915-1559 

[12] LEE. J.-E., et. al., A fully coupled analysis of fluid flow, heat transfer and 

 stress in continuous round billet casting. ISIJ International. Volume 39. 1999. 

 s 435 - 444. ISSN 0915-1559 

[13] ArcelorMittal Ostrava a. s. Dostupné z: http://ostrava.arcelormittal.com/ 

[14] VÁLEK, L., a kol., Vybrané poznatky ze zavádění kulatiny 130 mm 

 v ArcelorMittal Ostrava a. s., In. 24. celostátní konference - Teorie a praxe 

 výroby a zpracování oceli, Rožnov pod Radhoštěm, 2. - 3. duben 2008, s 116 - 

 122. ISBN 978-80-86840-39-0 

[15] Informace podaná konzultantem  

[16] ŠEDIVÝ, P., BAČA, J., ZELA, L., BÁR, J., Vypracování a zavedení metodiky 

 hodnocení vad a kvality kontislitků, závěrečná zpráva podnikového 

 výzkumného úkolu ev. č. H - 03 - 103/404 NOVÁ  HUŤ Ostrava, 

 listopad 1995. 47 s 

[17] MICHALEK, K., GRYC, K., Čistota a užitné vlastnosti oceli. Přednášky 

 k předmětu. VŠB-TU Ostrava, 2010 

[18] FABÍK, R., Tváření kovů. Studijní opora. VŠB-TU Ostrava, 2012 

[19] VÁLEK, L., a kol., Odlévání kruhových sochorů kulatiny 130 mm na ZPO č. 3 

 a následné ověření výroby trubek, závěrečná zpráva výzkumného úkolu 

 ev. č. H-03-103/881, ArcelorMittal Ostrava a.s., leden 2014, 78 s 

http://books.fs.vsb.cz/FactoryLink/Praxe-1.html
http://www.hucik.eu/reference/lici-panve/
http://ottp.fme.vutbr.cz/users/stetina/disertace/kapitola-1.htm
http://ostrava.arcelormittal.com/


52 

 

SVIŽELOVÁ, J. Hodnocení vybraných parametrů plynulého odlévání kruhových předlitků. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014 

 

PŘÍLOHY 
Tabulka I Základní technologické parametry ZPO č. 3 [14] 

Typ radiální ZPO, typ Concast 25/10.2-6CCS  

Rádius; metalurgická délka r = 6 m; l = 18,7 m 

Zavedené formáty  kv. 115 a 160 mm, 102x160 mm (102x200 mm) 

Délky sochorů 4 až 12 m 

Rozteče licích proudů 1100 – 1100 – 1600 – 1100 – 1100 mm 

Licí rychlost:   

- kv. 115 mm a 160 mm 5,0 a 2,7 m/min 

- 102x160 mm (102x200 mm zrušeno) 3,4 m/min (2,8 m/min) 

Licí stojan: s pevnými otočnými rameny 

- pohon AC motor 

- havarijní pohon pneumatický 

Mezipánvový vůz:    

- pohon AC motor s frekvenčním měničem 

- pojezd podélný 2,0 a 20,0 m/min 

- pojezd příčný mikroposuv, hydraulický 

- stínění proti rozstřiku, hydraulické 

Mezipánev:   

- pracovní objem cca 31,7 t (824 mm) 

- úroveň přepadu 930 mm  

Ohřev mezipánve a výlevek vysokoteplotní ohřev (2x) s pěti hořáky 

Krystalizátor: Concast Convex  

- délka; stěny 1000 m; Cu (Cr vrstva), spodní ½ postupně zúžena 

- úkos 0,4 %/m (115 mm), 0,6 %/m ostatní 

- mazání stěn individuální čerpadlo pro každý licí proud 

- snímání hladiny radiometrický systém, Co60 

- řízení hladiny otevřené lití (bez zátkové tyče / šoupátka) 

- oscilace mechanická (vačkový systém; sinusoidní pohyb) 

- oscilace pohon AC s frekvenčními měniči 

- frekvence, zdvih max. 300 zdvihů/min; 12 / 8,5 / 10,4 mm 

Sekundárního chlazení: nezávislé okruhy, normovaný průtok 0,8 až 2,2 l/kg 

Zóna 1 ostřikové okruhy součástí krystalizátoru 

Zóna 2 dvě podzóny (společný chladící okruh) 

Zóna 3 dvě podzóny (společný chladící okruh) 

Vedení licího proudu (válečky) 4 podpěrné (vnější), 2 ovládané (vnitřní) 

Odtah par z chladící komory 2 odtahové ventilátory na meziplošině 3,12 m 

Vytahování / rovnání PLP 1 tažná a rovnací stolice (dvě řady) 

Zaváděcí systém:    

- typ pevný s vyměnitelnou hlavovou částí 

- odpojení pomocí přítlaku horního rovnacího válce TRS 

- ukládání ve vyklápěcím prostoru  
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